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  زیز  مید عه حه. م... !! ... خۆش ی نه فریشته
  .چیرۆکی کورت

ڕی بوبت  و شه مشه چوو ئه  ئه وه هات له ب ئه کته و مه ره  تیژی به  زۆر به مامۆستا فریشته
   لوهی و تۆیه بۆه  توڕه ته م ئافره ی کات ئه  زۆربه یره زۆر سه، عی مردیا  سه مه ڵ حه گه له
ڵ  گه له، ب ی هه مه ه نگ و چه چ ته  ئه وه له کات ئه  زۆر جار قسهوه م خۆیه ده ت به یه

بۆ   و گوی و نادیه میره کانی هاوڕی سه کات زۆر جاریش مامۆستا ژنه ڕده  شهری خۆی سبه
  ن  ئه ت پی سوعبه

! .. و تۆک  کی وه ژدیھایه ئه ڵ گه ژی له  چۆن ئه وه رێ ئه ئه، بت ت نه که مرده م به خۆزگه _
ی یاری ئاسن   ئه هک چه م قۆڵ و مه یری ئه تۆ سه، چی  ئینزیبات ئه ر له خوا باوکم هه به
  . !.. کات ئه

و  ئه بت واو نه رونیشی ته چوو باری ده  ئه وه ت بوو له  زۆر بتاقه ڕۆژکیان مامۆستا فریشته
 ک و نیو بوو کات ژمر یه ڕۆ بوو دوای نیوه می هه زمانی کوردی پۆلی چوارهی   وانه ڕۆژه
) 1974_2_2سای _  م ی سھه وانه _ت کوردی  بابه ( نووسی که شه  ڕه خته ر ته سه له

پ ئاوڕی  ک گرتی و له گرژی یه، نین بوو پکه گوی له بو بوو واو نه ی ته که نوسینه مامۆستا له
 و ب  ئه امۆستا زۆر توڕهم، ن که و پ ئه  دانیشتووه دوای دواوه مال له  بینی جهوه دایه
  ..  ئه
   ؟ دواوه  نیشی بۆ چویته  داده وه پشه همال تۆ ل جه _
  .   نی یه وه  پشه زم له حه،  الی عوسمانی هاوڕم دابنیشم یه زم لره خوا مامۆستا حه به _

، بوو  نه وه پشه زی له  حه  دابنیش چونکه وه یه الی هاوڕکه له کرد  زی ئه حهمالی منداڵ  جه
  ر چاوی به و لهل کش کرد  مالی په  بوو جه م مامۆستا توڕه به

  .. ووتیشی، مال داو پی جه ناو له  داری له کانی تر ده قوتابی یه
ک قاچ  ر یه سه که له شه  ڕه خته ویا الی ته ئاله،  سته  بووه پوه  بهگباب نیشی سه دانه _

  ، رتا سه کشم به  ئه  دارهم قاچت دانی به، جوی و نه سته بووه
بوو  هیالک دهزوو  ست زوو  ڕاوه پووه ی زۆر بهووانت یئه همنداڵ بوو ن  ساڵ  ن ده مه مالی ته جه
وت   تاوای لھات هیالک بوو کهبوو  ده ه لی توڕ  مامۆستا فریشته وه نایه حاڵ قاچی داده به

  .. ئینجا پی ووت
  .  دانیشی وه پشه ب له  ئه  دوواوه یتهم ناب بچ  به بۆ ملت بشکنه_ 

  که و پشتی کرده شه  ڕه خته  بۆالی ته وه  چووه که ته مامۆستا دووای باس کردنی بابه
 هاوارو جنودان ی گریان و  پمه  دایه دوواوه   ڕیزی ک له جارکی تر یه، کان منداه

  .. ووتی ی و هاوڕکه به
کان  موو قوتابی یه هه، سێ  ئهمن ی به که  چمه م دانیشتووهنیشت  ته ی له مه حه، مامۆستا_ 
 و  وه میانه ده گرت به ستیان ئه ترسی مامۆستا ده م له نین و به  پکه ستیان کرد به ده

 یان حسابک بۆ   وایه ی دنیا بت که وه  ئهب مامۆستا به، گرت یان ئه که نینه پکه
  سان بوون ده نوان نۆ ساڵ و نیان له مه کان ته ابی یهموو قوت هه ی بکات که که نه مه ته
پی و  ند دارک بۆ ناو له و دوای لدانکی باش و چه  وه ره  ده  هنایه ق و زله شه ی به مه حه

کانیش تۆزێ دوور  سته کان بردی و ئاوده سته و ئاوده ره و به که ی پۆله وه ره  ده بردی یه دووایی
ر داخست و  سه رگای له ستک داناو ده ئاوده ی له مه وێ حه یشتنه ئه گه هک، کان  پۆله بوو له

.  وه کاته رگای لنه  تا خۆی ده وه ره  ده ک بته یه هیچ شوه  به  بۆی نی یه ی لکرد که شه ڕه هه
  .. کانی ووت  قوتابی یه وه بۆ پۆل به ڕایه  گه  که بوو بوو مامۆستا زۆر توڕه
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ی ل  مه ک حه  وهسک هار هاری بکات رکه هه  بیال  وه وه،  گبابینه ی سه  هه هیچ و پوچینه_ 
ناو  نگ بن له ب ب ده ئه، م که کان سجنی ئه سته  ئاوده خوات و دووایش له لدان ئه م که ئه

  . ن که  نه ب فزه بت ئه واو ئه  ته که تا وانه پۆلدا هه
بوو  سک  یشی ب ده رگاکه کانی شکاوو ده ره نجه کانی چکن و ساردوس په پۆلک دیواره

موو ڕۆژێ  مووی بزمار بوو هه هه)  هرحل (ووت نیشتن پیان ده ری داده سه له کانی که کورسی یه
ی مامۆستا ال ی که که ڕه  گه الدینه مووی خراپتر عه هه له، نددڕا  دهی و مندانه پانتۆی ئه

، گرت ده ڵ خۆی نه ر بۆنی غازو دوکه به  له  دابنیشتایه وه س الیه رکه هه نا که  دایده وه خۆیه
  .. مامۆستای ووت زۆر چوختی بوو ڕۆژکیان به ساڵ ن ده مه ی تهدارا

نادی  ی له بین ئه موو گژ ئه گیرسنی دوای تۆزێ هه  دائه وعالدینه ئه مامۆستا که _
 ی وه ی کرد بۆ ئه یه و قسه دارا ئه.  هیچ فر نابین بین بۆیه  ئهرخۆش سه دانیشتووین

    و پی ووت وه ریقی کرده  ته هم مامۆستا فریشت به، نن پبکه کان مامۆستاو قوتابی یه
  . یانی  به یته گه ی قورعان نه بۆخاتری سی جزمه، من مرت نه  عه دانیشه _

کانی پاکستان  ک پۆلیسه روه ش دارکی پ بوو هه مامۆستا موو ناڕکی یه م هه  له بجگه
  . بوون ده  هیچ فر نه و داره ترسی ئه کانیش له  منداه قوتابی یه، کرد  ده وه و داره شانازی به
ستیان  کان هه قوتابی یه، واو میش ته ی پنجه چوو وانه واو بوون ده و ته ره  به قوتابخانه

ی  که وره رگا گه برد بۆ ده  هرشیان ده وه کی زۆره شی یهخۆ بن به رده زیندان به کرد له ده
  وه ستیان به م مامۆستاکان هه  بهچوو  ده پۆلیسخانه رگای زیندان و ده ر له  هه که، ب کته مه
  .  وه ن بۆ ماه وه یدای ڕۆیشتنه  شه نده وه کان بۆئه قوتابی یه کرد که ده نه

واوی  ته ریک بوو به خه، بت ڕاش نه حیمی فه  مام ڕه ه ل ما بجگه سی تیا نه  که قوتابخانه
  .  زستان بوو بوو چونکه دنیا تاریک ده

ستک  ک هه م وه به  وه  بۆ ماه وه  دابخات و بواته رگای قوتابخانه حیم ویستی ده مام ڕه
ی  وه تی ئهس به مه کان ڕۆیشت و به سته و ئاوده ره حیم به مام ڕه، وت  بکه مه فریای حه به که
م  به، وه بیگرته  وه گیرابته ک نه یه لوعه وه یان به ر گوپک داگیرساب بیکوژنته گه ئه که
بت موچککی پیادت و  گریان ده گوی له  و شونه  له وه بته حیم نزیک ده  مام ڕه که

  ..  کا و ئه ترس هاوار ئه تۆزکیش ئه
  ؟  وه ره  ده بابتهگری   ئه  ک یه وه ئه _

 رزێ و له موو گیانی ده به م هه،  که سته  ئاوده  له وه ره ده زمان دته سه ی به مه حه
ست  بین ده حیم ده مام ڕه که،  وه خۆیه ترساندا میزی کردبوو به له ڕبوو بوو یشی ته که پانتۆه

  کات  شی پیائه حیم تونگ باوه کات بۆالی مام ڕه گریان و ڕائه کا به ئه
  ..  ریاو پی ئه سه هن به ست ئه حیمیش ده مام ڕه

   ؟رزیت له گریت و ده بۆ ئه؟  وه ته ڕۆیشتویته کانی هاوڕت نه ڵ قوتابی یه گه بۆچی له _
    رچی و ک وای لکردوه سه له  که وه گته وه بۆی ئه گریانه زمان به سه ی منداڵ و به مه حه

  ..  ئهردی   نامه حیمیش ناکاته مام ڕه
  مجاره رتی خوا ئه شه رت ب به شه،  م جارت نی یه که  ئیشی یه مه  ئه ئای مامۆستا فریشته _

  !.. ب بابب  پۆلیس و چی ئه نمه یه بیگه
ها  روه هه ن و وه که حیم ده  ی قوتابی زۆر سوپاسی مام ڕه مه  کۆتاییدا دایک و باوکی حه له

موو  یانی هه کرێ و بۆبه رده  ده قوتابخانه ش له ریشتهمامۆستا ف. کات پۆلیسیش سوپاسی ده
  . کردنیاری   به وه نه که ست ئه و ده وه بنه  کۆده مه  حه کان له قوتابی یه
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